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Statut Stowarzyszenia Lepsze Szamotuły 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie Lepsze Szamotuły, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz 
niniejszego statutu. 

§ 2. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

§ 3. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa wielkopolskiego, a siedzibą władz 

Stowarzyszenia jest miasto Szamotuły. 

§ 4. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej wszystkich swoich członków. Do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 6. 

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe. Terenowe jednostki organizacyjne mogą 

posiadać osobowość prawną. 

§ 7. 

Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej. 

§ 8. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania. 
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II. Cele i sposoby ich realizacji. 

 

§ 9 

Celami Stowarzyszenia są: 

 

1. działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi mieszkańców Szamotuł w życiu publicznym, 

2. propagowanie idei samorządności wśród mieszkańców Szamotuł 

3. działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;  

4. upowszechnianie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego; 

5. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających mieszkańcom Szamotuł 

spełnianie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie, 

6. upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród mieszkańców Szamotuł 

7. inspirowanie mieszkańców Szamotuł do podejmowania działalności gospodarczej, 

8. ułatwianie mieszkańcom Szamotuł kontaktów z instytucjami i organizacjami 

międzynarodowymi, 

9. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez mieszkańców Szamotuł  i do nich 

adresowanej, 

10. promocja ekologii i ochrony środowiska; 

11. promocja kultury fizycznej i sportu 

§ 10. 

Cele określone w § 9 Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

 

1. organizowanie spotkań dyskusyjnych i informacyjnych na temat działalności Stowarzyszenia 

i jego założeń  

2. inicjowanie działalności społecznej i samorządowej, 

3. udział w wyborach do samorządów wszystkich szczebli - osiedlowych, gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich, 

4. udział w wyborach do Senatu w okręgach jednomandatowych i Sejmu RP, 

5. uczestniczenie we wszelkich formach działań samorządowych, 

6. tworzenie forum dla prezentowania projektów i gromadzenie opinii, wniosków i postulatów, 

dotyczących wszystkich dziedzin życia społecznego, ekonomicznego i politycznego, 

7. działalność wydawniczą i doradczą, 
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8. organizowanie akcji pomocy społecznej, 

9. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych, 

10. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej, 

11. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających 

samodzielność obywateli, 

12. współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi, 

13. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 

(z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej), 

14. tworzenie i współuczestniczenie w inwestycjach mających na celu realizację polityki 

społeczno–socjalnej, 

15. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania, 

16. organizację i finansowanie programów oświatowych wśród dzieci i młodzieży,  

17. organizację, finansowanie i promowanie imprez sportowych, 

18. organizację, finansowanie i promowanie imprez kulturalnych; 

19. rozpowszechnianie materiałów i informacji z dziedziny kultury, oświaty, ochrony środowiska, 

rozwoju zasobów ludzkich, 

20. tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój 

indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach w zakresie 

realizacji celów statutowych, 

21. prowadzenie edukacji poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, 

kursów, zajęć itp.  

22. wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma 

poświęconego rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 

23. popularyzowanie (we wszelkich możliwych formach) wiedzy, doświadczeń oraz dorobku w 

zakresie nowoczesnych metod i sposobów edukacji,  

24. organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w 

Polsce i za granicą, we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, 

placówkami oświatowymi, naukowo-badawczymi, uczelniami oraz innymi organizacjami 

pozarządowymi lub innej stosownej formie organizacyjnej. 

III. Członkowie - ich prawa i obowiązki 

§ 11. 

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
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2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 12. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1)  zwyczajnych, 

2)  wspierających, 

3)  honorowych. 

§ 13. 

Członkiem zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 16. rok życia oraz złoży pisemną deklarację 

członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

§ 14. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

lub osoba, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 

prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. 

§ 15. 

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

§ 16. 

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia 

lub w inny szczególny sposób poczyniła zasługi dla lokalnych społeczności. 

§ 17. 

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 18. 

1. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego 

oddziału. 

2. Do nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu wymagane jest złożenie deklaracji oraz przedstawienie 

rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z datą podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o 

przyjęciu w poczet członków. 

4. Osoby, które podpisały statut jako założyciele Stowarzyszenia, stają się członkami Stowarzyszenia 
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z datą zarejestrowania Stowarzyszenia. 

§ 19. 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1)  wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, 

2)  uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, imprezach organizowanych przez władze 

Stowarzyszenia, itp., 

3)  zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

4)  korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

5)  zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, 

6)  posiadać odznaki Stowarzyszenia. 

§ 20. 

Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 19 pkt 2, 3, 4 i 6. 

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń. 

§ 21. 

1. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1)  aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 

2)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3)  regularnego opłacania składek. 

2.  Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1)  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, 

2)  śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

będącego osobą prawną, 

3)  skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 3 miesiące, 

z opłatą składek członkowskich, po uprzednim upomnieniu, w drodze uchwały 

Zarządu, 

4)  wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad określonych w statucie, 

nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

5)  wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego, na skutek pozbawienia 

członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, 

6)  pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania 



 

 

Strona 6 z 16 
 

Członków. 

3. Od uchwały w przedmiocie skreślenia oraz od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wykluczającego 

członka, przysługuje odwołanie do następnego Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 

dni od daty otrzymania zawiadomienia w tym przedmiocie. 

4. Ponowne przyjęcie osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające, następuje 

na podstawie uchwały Zarządu. 

IV. Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna 

§ 22. 

1.  Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

1)  Walne Zebranie Członków, 

2)  Zarząd Stowarzyszenia, 

3)  Komisja Rewizyjna, 

4)  Sąd Koleżeński. 

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków 

zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na dziesięciu 

członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd 

wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób będących członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, 

Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. 

5.  Władzami oddziału są: 

1)  Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2)  Zarząd Oddziału, 

3)  Komisja Rewizyjna Oddziału. 

§ 23. 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych 

do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania członków. Zgromadzeni mogą przyjąć tajny tryb głosowania. 
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3. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych 

władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. 

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

§ 24. 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci), 

2)  z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia pisemnie 

lub elektronicznie członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

§ 25. 

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się jeden raz w roku. 

3.  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4.  Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi przewodniczący wybrany spośród członków 

(delegatów). 

§ 26. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1)  z własnej inicjatywy, 

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3)  na pisemny wniosek, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub delegatów. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

§ 27. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają: 

1)  w pierwszym terminie – w obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków, 

2)  w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy 

termin – bez względu na liczbę obecnych członków. 
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§ 28. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1)  uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2)  wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,  

3)  uchwalanie zmian statutu, 

4)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

5)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego, 

6)  rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, 

7)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

8)  podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium 

ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

9)  uchwalanie wysokości zobowiązań finansowych, do jakich upoważniony jest Zarząd, 

10)  uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

11)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 29. 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższym organem wykonawczym między Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5–9 członków. Funkcję członków Zarządu określają członkowie 

Walnego Zebrania Członków, przy czym są to funkcje: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza 

oraz Skarbnika. Jeden z członków Zarządu może być członkiem ds. dyscyplinarnych. 

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje jego Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz na dwa miesiące, z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Zarządu, w terminie 14 

dni od zgłoszenia wniosku. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa, 

posiedzenie Zarządu może być zwołane przez co najmniej trzech innych członków Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są ważne, gdy zostały uchwalone w obecności co najmniej ⅓ 

członków Zarządu, zwykłą większością głosów.  

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw majątkowych, 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. W sprawach majątkowych jednym z 

upoważnionych członków musi być Skarbnik Stowarzyszenia. 

 

§ 30. 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów), 

2)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
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3)  określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

4)  uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz opracowywanie rocznych 

sprawozdań z działalności, 

5)  uchwalanie budżetu i opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych, 

6)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

7)  powoływanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania, 

8)  koordynowanie działalności jednostek terenowych, 

9)  rozwiązywanie lub zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest 

niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

10)  zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych, 

11)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

12)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

i ruchomego Stowarzyszenia do wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków, 

13)  opracowanie regulaminu wewnętrznego pracy Zarządu, 

14)  uchwalanie regulaminów Zarządów Oddziałów, 

15)  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

16)  podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 

organizacji, 

17)  zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka 

honorowego Stowarzyszenia, 

18)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów w sprawach określonych w § 21 ust. 

2 pkt. 3 i 4 oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych 

i wspierających), 

19)  występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, 

20)  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności. 

21)  organizowanie okresowych spotkań członków stowarzyszenia z Prezydentem i Radnymi 

22)  wniosek o zmiany w statucie 

§ 31. 

 

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 

§ 32. 
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1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru, 

przewodniczący Walnego Zebrania Członków.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 

ze swego grona: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcę przewodniczącego, 

3) sekretarza. 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

1/3 tego organu. 

§ 33. 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1)  kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działania Stowarzyszenia 

2)  orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz 

Stowarzyszenia, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego 

3)  nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla, 

4)  zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia, 

w terminie lub trybie ustalonym w statucie, 

5)  prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, 

wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, 

6)  uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnych 

Oddziałów, 

7)  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków 

o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli 

złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

§ 34. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 

§ 35. 

Sąd Koleżeński jest organem orzekającym w sprawach członkowskich: 

1)  rozpoznaje sprawy sporne pomiędzy członkami, związane z działalnością w Stowarzyszeniu, 

2)  orzeka w sprawach dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia, we współpracy z członkiem  

Zarządu ds. dyscyplinarnych 
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3)  rozpoznaje wnioski Zarządu o wykluczenie członków, którzy działali na szkodę Stowarzyszenia 

lub dopuścili się rażącego naruszenia statutu, 

§ 36. 

1. Pierwsze posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje, w terminie 14 dni po dokonaniu wyboru, 

przewodniczący Walnego Zebrania Członków. 

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego 

grona: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcę przewodniczącego, 

3) sekretarza. 

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia 

4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jego członków. 

5. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności  na Walnym Zebraniu Członków raz do 

roku. 

 

§ 37. 

1.  Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpoznaje Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego 

naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 38. 

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary: 

1)  upomnienia, 

2)  nagany, 

3)  zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 12 miesięcy, 

4)  wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

§ 39. 

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd powołuje oddziały według zasad 

określonych w § 6 i § 22 ust. 4 statutu. 

2.  Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku: 

1)  zaprzestania faktycznej działalności przez oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków 

poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż rok, 
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2)  złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału. 

§ 40. 

1.  Władzami oddziału są władze określone w § 22 ust. 5. 

2.  Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio. 

§ 41. 

1.  Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału. 

2.  Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 42. 

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 

1)  uchwalanie programów działania oddziałów, 

2)  wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz członków władz oddziału, 

3)  wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, 

4)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa 

udzielenia absolutorium ustępującym władzom. 

§ 43. 

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 

1)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 

2)  z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających oraz członkowie honorowi 

z terenu działania oddziału, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni 

goście. 

§ 44. 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego 

miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym 

terminem. 

2.  Postanowienia § 25 ust. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio. 

§ 45. 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału: 

1)  z własnej inicjatywy; 

2)  na żądanie Zarządu; 

3)  na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, 



 

 

Strona 13 z 16 
 

4)  na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych 

oddziału. 

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 

3 tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 4. 

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie 

lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna 

Oddziału. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

5. Postanowienia § 27 stosuje się odpowiednio. 

§ 46. 

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie 

z uchwałami władz nadrzędnych. 

§ 47. 

1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego oraz 4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu 

Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: 

1) wiceprzewodniczącego, 

2) sekretarza, 

3) skarbnika. 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu oraz Walnego 

Zebrania Członków Oddziału, 

2)  określanie szczegółowych kierunków działania oddziału, 

3)  uchwalanie budżetu oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

4)  reprezentowanie oddziału na zewnątrz, 

5)  zarządzanie majątkiem oddziału w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

6)  organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością, 

7)  zaciąganie zobowiązań finansowych, przy czym wymagane są podpisy Prezesa Oddziału i 

Skarbnika Oddziału po uprzedniej zgodzie Zarządu Stowarzyszenia, 

8)  przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie, 

9)  uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału, 

10)  współdziałanie z pokrewnymi Stowarzyszeniami, działającymi na terenie działania oddziału, 
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11)  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału, 

12)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 

4. Oświadczenie woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu Oddziału. 

§ 48. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powoływaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu 

Oddziału 

§ 49. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu 

wybierają ze swego grona: 

1) przewodniczącego, 

2) sekretarza. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1)  kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem zgodności z przepisami prawa, 

postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych, 

2)  współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia, 

3)  przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących 

działalności statutowej i finansowej, 

4)  zgłaszanie Zarządowi umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału 

sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych, 

5)  przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz 

przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium Zarządowi Oddziału. 

§ 50. 

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału 

co najmniej jeden raz w roku. 

 

§ 51. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu Oddziału. 

§ 52. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

§ 53. 
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Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony 

przez te komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję 

Rewizyjną. 

V. Majątek i fundusze 

§ 54. 

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1)  składki członkowskie; 

2)  dotacje, darowizny, spadki, zapisy; 

3)  dochody z działalności statutowej; 

4)  dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami; 

5)  dochody z ofiarności publicznej. 

3.  Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą 

być przeznaczone do podziału między jego członków. 

4.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5.  Dokumenty dotyczące majątku i funduszów Stowarzyszenia podpisują Skarbnik Stowarzyszenia 

oraz inny członek Zarządu działający łącznie. 

 

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 55. 

1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne 

Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych członków. 

2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego 

Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 3. należy załączyć projekty 

stosownych uchwał. 
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3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje 

o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację 

Stowarzyszenia. 

VII. Przepisy przejściowe 

§ 56. 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu 

rejestrowego. 

 

 

 

Statut w powyższej wersji przyjęto w dniu 22 września 2014 

 

członkowie Komitetu Założycielskiego  

 


